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چكيده
این مطالعه به  دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه مخاطبان جوان شبکه های 
خاص ماهواره ای فارسی زبان به خوانش پیام های ارتباطی این شبکه ها می پردازند و چه نوع قرائت 
و خوانشی از این پیام ها دارند. برای پاسخ به این سؤال این مطالعه از رویکرد تحلیل دریافت و 
مدل رمزگذاری و رمزگشایی استوارت هال استفاده کرده است. این رویکرد بر این اصل استوار 
است که مخاطبان هنگامی که در برابر پیام های رسانه های جمعی قرار می گیرند بر اساس زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی خود به صورتی فعاالنه متون رسانه ای را قرائت و دریافت می کنند. بر اساس 
این دیدگاه متون رسانه ای از قابلیت چند معنایی بهره مند هستند و افراد بر اساس زمینه های شناختی، 
اجتماعی و هویتی که دارند معنای خاصی از این متون دریافت می کنند. این مطالعه با اتخاذ روش 
تحلیل گفتمان و از طریق تکنیک مصاحبه عمقی، در پایان نشان می دهد که شرایط فرهنگی و هویتی 

مخاطبان مورد مطالعه در نحوه پذیرش و دریافت پیام ها بسیار مؤثر است. 
نتایج این تحقیق با توجه به شرایط خاص تلویزیون های ماهواره ای در ایران و همچنین با توجه به 
فرهنگ و هویت پیوندی مهاجران ایرانی که عمدتاً تولیدکنندگان برنامه های شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان هستند، حاوی داللت های نظری ویژه است.
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مقدمه و طرح مسئله
مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد »تحلیل دریافت« به نحوه برداشت مخاطبان از پیام های 
ارتباطی شبکه های فارسی زبان ماهواره ای بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که مخاطبان مورد 

مطالعه در مواجهه با پیام های ارتباطی این شبکه ها چه نوع قرائت و برداشتی دارند.
مطالعه پیش رو با توجه به وضعیت ویژه استفاده ماهواره در ایران به  دنبال پاسخ به این 
پرسش اساسي است که مخاطبان برنامه هاي شبکه هاي فارسي زبان ماهواره اي تا چه اندازه 
تحت تأثیر این برنامه ها هستند؟ آیا پیام هاي ارتباطي این برنامه ها را منفعالنه دریافت مي کنند، 
یا فعاالنه دست به گزینشگري مي زنند؟ در معنای دیگر، پرسش اصلي این تحقیق این است که 
آیا مخاطبان برنامه هاي شبکه هاي فارسي زبان ماهواره اي مي توانند معاني پنهان و ایدئولوژیک 
این برنامه ها را دریافت کنند و به آنها پي ببرند، و از سوی دیگر در مقابل آنها چه عکس العملي 

نشان مي دهند؟
به این نکته باید اشاره کرد که امروزه شبکه های ماهواره  ای از نظر تعداد و همچنین رشد 
استفاده کنندگان، تبدیل به یکی از دغدغه های مهم مسئوالن جمهوری اسالمی ایران شده است.
سایت خبری عصر ایران در مدخل فرهنگی خود آورده است: »ضرغامی، رئیس سازمان 
صدا و سیما 9 خرداد 93 در اختتامیه هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی صدا 
و سیما اعالم کرد حدود 35 تا 40 درصد مردم ما از ماهواره استفاده می کنند.« همچنین پایگاه 
خبری تابناک نیز در خبری آورده است: »جنتی، وزیر ارشاد نیز در تاریخ 27 آذر 92 و به 
مناسبت روز پژوهش گفت ضریب استفاده از ماهواره 71 درصد مردم تهران را شامل می شود.«
بر اساس گزارش رصد مؤسسه مطالعات راهبردی ژرفا، حدود 163 شبکه ماهواره ای 
فارسی زبان در مقطع کنونی فعالند که هر سال رو به گسترش است. از میان این شبکه ها نیز 
93 شبکه در موضوع سرگرمی و اجتماعی، 23 شبکه در موضوعات قومی و تجزیه طلبی، 21 
شبکه با هدف براندازی سیاسی، 15 شبکه فرقه ای، 9 شبکه تبلیغاتی و بازرگانی، و 2 شبکه با 

موضوعات مستهجن فعالیت می کنند.
شبکه های مورد مطالعه، شبکه های ماهواره ای فارسی زبانی هستند که به  صورت خصوصی 
اداره می شوند، تابع نظام سیاسی ایران نیستند و رویکردی معارض با جمهوری اسالمی ایران 
دارند. شبکه هایی که در حوزه تبلیغ دین مسیحیت فعالیت می کنند و شبکه های بازاریابی جزو 

شبکه های مورد مطالعه این تحقیق نیستند. 
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اگرچه این تقسیم بندی چندان مصطلح و مرسوم نیست، اما شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 
مورد مطالعه ما را  می توان به دو دسته شبکه های تفریحی و سرگرمی، و شبکه های سیاسی 

تقسیم بندی کرد.
شبکه هاي سیاسي با گرایش هاي متفاوت، همگي از مخالفان جمهوري اسالمي محسوب 
مي  شوند. مشخصاً شبکه های من و تو، تلویزیون ملی ایران، تپش )تی آی( و پارس در این 
گروه قرار می گیرند. همه این شبکه  ها به  صورت خصوصی اداره می شوند یا حداقل چنین ابراز 
می کنند که با مدیریت و بودجه خصوصی اداره می شوند. از سوی دیگر، بنا بر مشاهدات انجام 
شده، شبکه هاي سرگرمي نیز مجموعه اي از کلیپ هاي موسیقي همراه با تصویر و سریال هاي 
نیز پخش مي شود.  آموزشي  برنامه های  برنامه ها،  این  ایراني و خارجي است که در خالل 
شبکه های پی ام سی، پرسپولیس 1 و 2، پنج، ِجم، تی وی پرشیا، آی تی ان، تریپل ای و فارسی وان 
در این دسته جای می گیرند. این شبکه ها تأکید ویژه ای بر غیرسیاسی بودن محتوای خود دارند. 

روش تحقيق
روش مورد نظر در این مطالعه تحلیل گفتمان است. دلیل استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان 
این است که این روش تحقیق با مطالعات زمینه های فرهنگی سنخیت بیشتری دارد، زیرا بنا 
به طبیعت خود با نظام ارزشی، ساختار ذهنیت ها و باورها سروکار دارد )مارشال و راسمن1، 
1381: 197(. یکي از تفاوت هاي اساسي میان داده هاي کمي و کیفي این است که روش کمي 
به جستجوي علت ها و روش کیفي به دنبال کشف رویداد ها و فهم همبستگي هاي تمام عوامل 

موجود در یک رویداد است )استیک2، 1379: 57(.
در مطالعات مرتبط با تحلیل دریافت نیز همان گونه که بزرگان تحلیل دریافت از جمله 
مورلی3 )1980( از روش کیفی و تکنیک مصاحبه استفاده کرده اند، در این مطالعه نیز از مصاحبه 
استفاده شده است. مصاحبه عمیق شناخته شده ترین روش در مطالعات فمینیستي، مطالعات 
فرهنگي و شناخت مخاطب است )ونزنون، 2002: 136(. مصاحبه این شانس را به ما می دهد 
تا بفهمیم در مغز مصاحبه شوندگان چه می گذرد )هوروپ، 2001: 121(. زیرا به جز مصاحبه 
تکنیک دیگری برای پی بردن به الیه های درونی افکار و رفتار افراد )انگ، 1995: 121( در 

شرایط و وضعیت کنونی این مطالعه کارساز نخواهد بود.
1. Marshal & Rasman 
2. Steak
3. Morly
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با توجه به این که تکنیک استفاده شده در مطالعه پیش رو استفاده از مصاحبه های عمقی 
است، اولین گام برای دست یابی به نمونه های مورد مطالعه شناسایی افرادی است که عالوه بر 
این که بین سنین 19 الی 29 سال باشند، جزو کاربران شبکه های یادشده در این مقاله نیز باشند. 
این امر به دلیل قوانین محدودکننده دسترسی به ماهواره در ایران کمی مشکل است. نمونه های 
مورد مطالعه همگی افرادی هستند که در حال حاضر در تهران زندگی می کنند. همچنین برای 
این که روند نمونه  گیری تحت تأثیر عالیق و سالیق محقق انجام نشود، در نمونه گیری از روش 

گلوله برفی استفاده شده است.
تعداد نمونه های مورد مطالعه 30 نفر هستند که 15 نفر آنها از مردان انتخاب شده و 15 نفر 

دیگر نیز از زنان انتخاب  شده اند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، احتمال تأثیرات شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه 
بر پاسخ به سؤاالت است. به این معنی که به دلیل ممنوعیت استفاده از ماهواره در ایران این 
احتمال وجود دارد که پاسخ دهندگان به  طور کامل به محقق اعتماد نکنند و نظرات واقعی خود 
را نگویند یا از طرفی دیگر سعی کنند خود را با افکار و نظرات گروه تحقیق که با توجه به 
تیپ شخصی محقق استنتاج کرده اند ، تطبیق دهند. برای پرهیز از این اشکال، زمان بسیاری برای 

آشنایی با مورد تحقیق و انجام گفتگوی دوستانه صرف شده است. 
مالحظه این نکته هم ضرورت دارد که با توجه به دسترسی گروه تحقیق به افراد مورد 
مطالعه از طریق آشنایان و افراد مصاحبه شده، این مطالعه در بین افرادی با طبقه اقتصادی 

متوسط با گرایش های میانی بین سنت و مدرنیسم انجام گرفته است. 

چارچوب نظری
مک کوایل1 )86: 1380( مطالعاتی را که در رابطه با مخاطب پژوهی وجود دارد به سه رویکرد 
تقسیم  کرده است. این سه رویکرد عبارتند از سنت ساختارگرا، سنت رفتارگرا و سنت مطالعات 
فرهنگی و تحلیل دریافت. سنت ساختارگرا مطالعاتی درباره نحوه دسترسی مخاطبان انجام 
می دهد، سنت رفتارگرا به دنبال اثرات رسانه ها و استفاده از آنها است و سنت تحلیل دریافت، 

به  دنبال نحوه برداشت و قرائت مخاطبان از برنامه های ارتباطی رسانه ها است.
با توجه به این که مطالعه مذکور با هدف پی بردن به نحوه دریافت شبکه های فارسی زبان 
1. Macoal
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ماهواره ای است، نیاز است تا از رویکرد مطالعات فرهنگی و تحلیل دریافت استفاده شود. 
یکی از اصولی که سنت تحلیل دریافت بر پایه آن بنا شده است، چندمعنایی بودن متون است 
)ویلیامز1، 1385: 120(. مک کوایل معتقد است پیام هاي ارتباطي مي توانند از سوي گروه هاي 
مختلف اجتماعي و فرهنگي به راه هاي متفاوت )بسته به هدف و منظور تولیدکنندگان آن 
پیام ها( بازخواني یا رمز گشایي شوند )مک کوایل، 1380: 86(. به  همین دلیل پایه و اساس 

رویکرد تحلیل دریافت قرائت های مختلفی است که افراد نسبت به پیام دارند. 
قرائت های متفاوت یکی از نتایج هویت های متفاوت و زمینه های گوناگون اجتماعی و 
فرهنگی افراد است )ویلیامز، 1385: 120، تاجیک، 1384: 211(، به  همین دلیل در این مطالعه 
با توجه به این که به نحوه دریافت شبکه های ماهواره ای فارسی زبان می پردازد، ضروری است 

به بحث در رابطه با هویت در دنیای جدید نیز توجه شود. 
فارسی زبان عمدتًا  ماهواره ای  تولیدکنندگان و گردانندگان شبکه های  این که  به  با توجه 
ایرانیان مهاجری هستند که سال ها در کشورهای دیگر و در فضای هویتی و فرهنگی دیگری 
زندگی کرده اند و هدف این مطالعه نحوه مواجهه ایرانیانی است که در درون مرز ملی از این 
شبکه ها استفاده می کنند، الزم است تا از منظر هویت ملی به هویت های ارائه شده در این 

شبکه ها نگریسته شود.
از طرفی نحوه استفاده و مصرف شبکه های فارسی زبان ماهواره ای از لحاظ تأثیر بر نحوه 

دریافت تأثیر نیز قابل بررسی است.  

هویت ملی و هویت پيوندی در عصر رسانه های جدید
هویت اصطالحاً مجموعه ای از شاخص ها و عالئم در حوزه مؤلفه های مادی، زیستی، فرهنگی 
و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، یا اقلیتی از اقلیت دیگر و فرهنگی 
از فرهنگ دیگر است )ابوالحسنی، 2:1387(. با توجه به این تعریف و تعریف های مشابه که 
همگی حول این محور هستند، هویت آن چیزی است که انسان، گروه یا جامعه ای را از دیگری 
متمایز می کند. با توجه به این مفهوم، می توان گفت که هویت ملي فرایند پاسخگویي آگاهانه 
یک ملت به پرسش هایي پیرامون خود، گذشته، کیفیت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلي و دائمي، 
حوزه تمدني، جایگاه سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و ارزش هاي مهم از کیستی و چیستی تاریخي 
1. Williams
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خود است. همچنین هویت ملي را مي توان مجموعه اي از نشانه ها و آثار مادي، زیستي، فرهنگي 
و رواني اي دانست که سبب تفاوت جوامع از یکدیگر مي شود )حاجیاني، 1379: 195(. هویت 
ملی نوعی از هویت جمعی است )ابوالحسنی، 1387: 2( و هویت جمعی عبارت است از 
شیوه مشترک در نحوه تفکر )ارزش ها، اعتقادات، هنجارها، نمادها، رویکردها(، احساسات و 
تمایالت یک گروه که نوعی احساس تعهد و تکلیف نسبت به آن گروه را برمی انگیزد و نوعی 

تعهد و پایبندی با خود به همراه دارد )همان: 21(.
باید گفت که هویت امری نسبی است، اما با این حال هویت ملی دارای مؤلفه های عینی و 
واقعی است. با توجه به این که هویت ملی باعث می شود افراد یک جامعه از افراد جامعه دیگر متمایز 
شوند، باید گفت که این تمایز تنها در مکانیت آنها و جغرافیای سیاسی محل زندگی آنها نیست، بلکه 

سبک زندگی، عالیق، باورها، هنجارها و ناهنجاری های آنها نیز باعث این تمایز می شود.
اما اتفاقات جدیدی، از جمله جهانی  شدن، نیز در سالیان نزدیک با محوریت رسانه های 
جدید رخ داده است )فرگسن1، 1383: 80، منتظرقائم، 1384: 32(. جهاني  شدن که متأثر از 
نظریه مک لوهان2 در باب دهکده جهاني3 یعني نسخه جدید اسطوره کهن مسیحي »خانواده 
بزرگ بشري« )ماتاِلر4، 1383: 138( است و ردپاي آن را مي توان در آراي جامعه شناسان قرن 
نوزدهم مشاهده کرد )رابرتسون5، 1382:48(، تبدیل به فرامفهومي6 شده که بسیاري از مفاهیم 
را وادار به بازسازي معنایي کرده است )عاملي، 1383: 2(. جهاني شدن چه به تعبیر برخي 
محققان مانند کاستلز7، تحولي بنیادین در جهان تلقي شود، یا به زعم گروهي دیگر مانند گیدنز 
و وبستر8، تغییر در برخي از وجوه جامعه به حساب آید )دارنلي و فدر9، 55:1384(، پدیده اي 

است که اتفاق افتاده و انسان هاي معاصر را چنان محصور کرده که چاره اي از آن نیست.
تحت تأثیر جهانی شدن و از بین رفتن مفهوم سنتی زمان و مکان )اتکینسون10، 1384:45(، 
هویت مفهوم مکانمند گذشته خود را ندارد. فرهنگ ها به شدت در هم ادغام شده و خلوص 
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مکاني دیروز خود را از دست داده اند. بنابراین طبیعي است که هویت در بند مکان ـ زمان و 
فرهنگ مکانمند و زمانمند در فضاي جدید دچار بحران شود و شکل جدیدی به خود بگیرد. 
به  همین دلیل عده اي دیگر از نظریه پردازان هویت را در عصر جدید هویت پیوندي یا »هویت 

بریکوالژي« یا »هویت چهل تکه« مي دانند )کوثري، 138:1383(. 
واژه »بریکوالژ« که نخستین بار در جامعه شناسي زیمل به  کار رفت، حاکي از آن است که 
کنشگران اجتماعي با دقت و از جماعات محلي، ملي و فراملي چیزهایي را گزینش مي کنند 
این  از  انتخاب شده است )همان: 138(.  این قطعات  از  آنان تصویري رنگارنگ  و هویت 
منظر تحت تأثیر رسانه هاي جدید، به  ویژه فضاي مجازي، امروز نمي توان هویتي ناب پیدا 
کرد، بلکه ما به  سمت وضعیت ناپایداري پیش مي رویم که از آن به هویت هاي متکثر، هویت 
ناپایدار و یا فرا هویت تعبیر کرده اند )تاجیک، 1383: 211(. امروزه انسان ها مجموعه اي از تمام 
هویت هایي هستند که دیده اند و پسندیده اند )کوثري، 138:1383(. پیوندي شدن یا دورگه 
  شدن از منظر دیگر عبارت است از آمیختگي فرهنگ هاي سرزمین هاي مختلف در اثر ترافیک 

فزاینده فرهنگ ها و هویت ها )تاملینسون1، 1381: 197(.
باید این نکته را مد نظر قرار داد که فرهنگ های دورگه یا پیوندی بیش از هر دوره زمانی 
مسئله عصر کنونی است، زیرا به گونه ای می توان گفت که هویت در عصر کنونی به  نحوی 

تهدیدکننده آن هویت ناب و خالص گذشته است که از آن به نام هویت ملی یاد می کنند. 

رویكرد تحليل دریافت
سنت مطالعات فرهنگي و تحلیل دریافت در مرز بین علوم اجتماعي و علوم انساني قرار 
دارد. این سنت، برخالف سنت ادبي پیشین، تقریباً به  طور کامل به مطالعه فرهنگ مردم پسند 
مي پردازد. این سنت بر استفاده از رسانه به  مثابه بازتابي از یک زمینه اجتماعيـ  فرهنگي و نیز 
بر فرایند معنا سازي براي تجربیات و محصوالت فرهنگي تأکید مي کند و مدل محرکـ  پاسخ 
مربوط به اثرات رسانه ها و هم باور به پیام ها یا متن هاي داراي قدرت تام و تمام را مردود 
مي شمارد )اسمیت1383،2: 65(. دریافت به معناي گزینش فعال و فهم  پذیر کردن اطالعاتي 
است که از کل جهان بالواسطه به دست مي آید )سولیوان3 و دیگران، 1385(. این سنت با 
درک از رسانه ها به  عنوان جزئي از نظام ایدئولوژیک عمل مي کند. الگوي فرهنگي آن نیز بیش 
1. Tamlinson
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از پوزیتیویسم به نشانه شناسي و هرمنوتیک گرایش دارد و مضافاً به نحوي رویکرد سیاسي ـ 
روانشناختي را که الزارسفلد پیشاهنگ آن است در بر مي گیرد. خصوصیت دیگر آن این است 
که واژگان »نگرش ها« و »باورها« را در بر نمي گیرد، بلکه از »رمزگان ها« و طرق قرائت آنها 

صحبت مي کند )اسمیت، 1383: 65(.
به  عنوان مثال برنامه هاي تلویزیوني در این جا متوني هستند که باید به وسیله بینندگاني که 
از یک »افق انتظارات« خاص در معنا دادن به آنها استفاده مي کنند »رمزگشایي« شوند. در این جا 
تأکید ویژه بر شیوه اي است که از آن طریق قرائت متون رسانه ها از جایگاه هاي طبقاتي بینندگان 

تأثیر مي پذیرد )همان: 66(.
مطالعات فرهنگي به  عنوان طرح بررسي فرهنگ از منظر انتقادي و چندرشته اي، در دهه 
انگلیس پدیدار شد  بیرمنگام  با عنوان »مرکز مطالعات فرهنگي معاصر« در دانشگاه   1960
)همان: 65(. پژوهش هاي این مرکز با این که در جهت گیري و بنابراین در محدودیت هاي خود 
به شکل متمایز ماهیتي انگلیسي دارد، اما به سنت هاي مشخص نظري به  ویژه مارکسیسم و 
ساختارگرایي متکي است. مطالعات فرهنگي را مي توان به مطالعات مسلکي توصیف کرد. زیرا 
آنها به روش هاي گوناگون و پیچیده فرهنگ را به مسلک نزدیک مي دانند. دقیق تر آن که مسلک 
را جزئي از فرهنگ به عنوان کل به  شمار مي آورند. به گفته استوارت هال مطالعات مسلکي 

»بازگشت سرخوردگان به مطالعات رسانه ها« است )کري1، 1376: 151(.
مشخص ترین راهبرد نظري مطالعات فرهنگي قرائت تولیدات فرهنگي، کردارها و حتي 
نهادهاي اجتماعي به  عنوان »متن« است که از مطالعات ادبي و نیز نشانه شناختي بارت و اکو2 
اقتباس شد. مطالعات فرهنگي بیشتر به این مسئله توجه دارد که چگونه گروه هایي با داشتن 
حداقل قدرت، عماًل محصوالت فرهنگي را به شیوه خاص خود قرائت مي کنند و آنها را به 
شکل خاصي به  کار مي  گیرند. از جمله مفاهیم و مقوالتي که مطالعات فرهنگي و نظریه دریافت 
به خدمت مي گیرد تا نقش مخاطب را در معنا سازي متون رسانه اي و فرهنگي مستدل و برجسته 
کند، عبارتند از: رمزگذاري و رمز گشایي، چندمعنایي ، مردم پرستي ، لذت، رمزگشایي تقابلي، و 

مازاد نشانه شناختي )مهدي زاده،1384: 51(.
رویکرد دریافت ریشه در نظریه انتقادي، نشانه شناسي و تحلیل گفتمان دارد و بیشتر در 
قلمرو فرهنگ قرار مي گیرد تا علوم اجتماعي. رویکرد دریافت، روش شناسي هاي مسلط علوم 
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اجتماعي، تجربي و مخاطب پژوهي و نیز مطالعات انسان گرایي محتوا را زیر سؤال مي برد و 
هر دو آنها را در به دست آوردن توضیح درباره »قدرت مخاطب« در خلق معنا، ناتوان مي داند 
)اسمیت،1383: 65(. در واقع در این تحقیقات آن چه اهمیت دارد این است که مخاطب با 
رسانه ها چه مي کنند و چگونه با آن طرف مي شوند و چه برداشت هایي از آن دارند. این عرصه 
تحقیق براي بسیاري از محققان جالب توجه است. چون با موضوع شعور و استعداد مردم در 
تصمیم گیري و انتخاب سروکار دارد. در این عرصه مخاطبان پیاده هاي کم قدرت بازي شطرنج 
دست اندرکاران رسانه ها نیستند، بلکه قدرت و آزادي عمل هایي در کاربرد رسانه ها دارند. در 
واقع، به مخاطبان به  عنوان افرادي که در عرصه فردي و اجتماعي و سیاسي فعال هستند نگاه 
مي شود )ویلیامز، 1385: 121(. پیدایش نظریه دریافت در پژوهش هاي ارتباط جمعي را به مقاله 
رمزگذاري و رمزگشایي اثر استوارت هال1 مرتبط مي دانند )اسمیت،1383: 66(. استوارت هال 
)1382 :337( به سه نوع رمزگشایي یا قرائت از محتواي رسانه ها اعتقاد دارد: قرائت مسلط، 

قرائت تطبیقي و قرائت مخالف.
هنگامی که مخاطب پیام را مطابق با رمزگان مرجعي که رمزگذاري با استفاده از آن انجام 
شده رمزگشایي مي کند،  می توان اذعان داشت که بیننده درون رمزگان غالب قرار دارد. ایستادن 
در جایگاه رمزگان توافقی به این معنا است که افراد هدف و ایدئولوژی پنهان پیام را درک 
می کنند، اما به  دالیل مختلف از جمله منافع فردی، رفتار خود را تغییر نمی دهند. ایستادن در 
جایگاه »متعارض« به این معنا است که بیننده مي تواند هم معني لفظي و هم معني ضمني را 

درک کند و پیام را به شیوه اي کاماًل متضاد بفهمد.
نظریه دریافت بر دو واژه اصلي تکیه دارد: چندمعنایي و مقاومت. این دو واژه شالوده اصلي 
نظریه دریافت محسوب مي شوند که در ادامه توضیحي درباره هر کدام از این دو واژه داده مي شود. 
در تحلیل دریافت پیش فرض بنیادین این است که متون رسانه اي داراي معنایي ثابت یا ذاتي 
نیستند، بلکه در لحظه دریافت متون از طرف مخاطب این متون معنا مي یابند. تئوري دریافت 
در این مورد بحث مي کند که یک متن نمي تواند بدون وابستگي به خواننده ایجاد معنا کند 
)لیوینگستون، 2000: 32(. این نکته را در کل باید تأکید کرد که پیام های رسانه ها به شکل های 
متفاوتی بر اساس مسائل فرهنگی تفسیر و رمزگشایی می شود )ادگبوال، 2000؛ فریزبی، 2000؛ 

کوورت، 2004؛ تامسن، 2004(. 
1. Hall
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محتواي رسانه ها به  دلیل خاصیت چندمعنایي که دارند به روي تفاسیر و برداشت هاي 
مختلف باز است. مخاطبان در رمزگشایي معناي متون رسانه اي از شرایط و موقعیت هاي خاص 
و مهم تر از همه درک و شناختي که از خود دارند یا به  معناي دیگر، هویتي که دارند متأثرند. 
همچنین مخاطبان در مقابل پیام های ایدئولوژیک دست به مقاومت می زنند . به اعتقاد فیسک 
لذتي که مردم از تماشاي تلویزیون مي برند ناشي از دخالت فعال آنها در کسب برداشت هاي 
مختلف و خلق معناهایي خالف معناهاي مورد نظر دست اندرکاران یا دیگر گروه هاي اجتماعي 
است. این امر به  نوعي به مخاطبان قدرت مي بخشد و سبب مي شود آنهایي که در زندگي روزمره 
خود را فاقد قدرت مي دانند، در برابر ایدئولوژي هاي مسلط مقاومت کنند )فیسک، 1994: 213(. 

نحوه دریافت برنامه های شبكه های ماهواره ای فارسی زبان 
با توجه به مطالعه انجام شده، یکی از برنامه های مورد عالقه مخاطبان، برنامه های سیاسی  است. 
به  طوری که بعضی از افراد مورد مطالعه اذعان داشته اند که تنها دلیل استفاده از ماهواره برای 
آنها استفاده از شبکه های سیاسی است. اولین سؤالی که مورد بررسی قرار می دهیم میزان انطباق 
برنامه ها و اخبار شبکه های سیاسی با واقعیت است. به این معنا که از نظر مخاطبان مورد مطالعه، 

این شبکه ها تا چه اندازه واقعیت را می گویند و چقدر مورد اعتماد هستند.
با توجه به مصاحبه های انجام شده همه مخاطبان مورد مطالعه اعتماد کامل به این شبکه ها 
ندارند. البته این به معنای قبول نکردن همه اخبار و تفاسیر خبری این شبکه ها نیست. بلکه به 
این معنا است که افراد مورد مطالعه اعتقاد دارند که در بین اخبار این شبکه ها دروغ نیز وجود 
دارد. البته عده ای معتقدند که اخبار دروغی که می گویند بیشتر از اخبار درست است و عده ای 

به عکس این مسئله عقیده دارند. به  طور مثال امید 21 ساله دانشجوی کارشناسی می گوید:
»بعضی از حرفهایشان را باور می کنم و بعضی را باور نمی کنم. به  طور مثال اخباری را که 
درباره نبود حقوق بشر در ایران است باور می کنم. اما اخباری را که مربوط به حمله امریکا به 
ایران است باور نمی کنم. چون می دانم که امریکا توان این کار را ندارد. بعضی از حرف هایشان 
را می شود باور کرد. دلیل این که این حرف ها را باور می کنم این است که خیلی مستند صحبت 

می کنند و شواهد و دالیل زیادی برای نظراتشان می آورند.«
بابک 21 ساله دانشجوی کارشناسی معتقد است:

اما بعضی از حرف هایشان را وقتی می بینی که  از اخبارشان کمی دروغ است.  »بعضی 
چیزهایی که می گویند و این جا حرفی از آنها به میان نمی آید انگار راست است.«
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رامش 28 ساله دارای تحصیالت دیپلم نیز در این باره می گوید:
»اخباری که درباره حقوق بشر در ایران است، احساس می کنم دروغ است. به  نظرم حدود 

یک سومش راست است.«
با وجود این مخاطبان مورد مطالعه از شبکه های ماهواره ای و برنامه های سیاسی آنها استفاده 
می کنند. آنها در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود عدم اطمینان کامل به این شبکه ها و 
برنامه های سیاسی آنها از این برنامه ها استفاده می کنید، پاسخ های متفاوتی داده اند. به  طور مثال:

عرفان 23 ساله دارای دارای مدرک دیپلم می گوید: 
»ای کاش شبکه های داخلی این قدر سانسور نمی کردند تا ما مجبور نمی شدیم شبکه های 
ماهواره ای را نگاه کنیم. اگر شبکه های داخلی اخبار درستی می گفتند و همه چیز را به ما اطالع 

می دادند، هیچ وقت نیازی به دیدن ماهواره نبود.«
سمیه 27 ساله با تحصیالت کارشناسی ارشد نیز می گوید:

»گاهی که من از شبکه های سیاسی استفاده می کنم تنها به  دلیل رفع کنجکاوی است، دوست 
دارم بفهمم مخالفان نظام سیاسی کشور چه استداللی دارند و چه می گویند.«

امین 28 ساله دارای مدرک دیپلم معتقد است:
»یکی از دالیل دیدن برنامه های سیاسی برای من تجربه هایی است که از اخبار صحیح این 
شبکه ها داشته ام. به  طور مثال در بعضی وقایع اتفاق افتاده خودم بوده ام و بعداً وقتی خبرش را 
از شبکه ماهواره ای شنیدم دیدم که عین واقعیت را می گویند. البته در بین اخبارش دروغ هم 
زیاد وجود دارد. به نظر من آنها اخبار صحیح و دروغ را درهم می گویند تا به واسطه شنیدن 

اخبار درست ما به اخبار دروغ آنها نیز اعتماد کنیم.«
با توجه به مصاحبه های انجام شده، مخاطبان مورد مطالعه دلیل استفاده از برنامه های سیاسی 

را این گونه می دانند:
1. اعتماد کافی نداشتن به شبکه های داخلی
 2. عالقه به دانستن نظرات مخالفان سیاسی

 3. تجربه شنیدن اخبارهای صحیح از شبکه های ماهواره ای
افراد مورد مطالعه در پاسخ به این سؤال که مالک فهم شما برای درک خبرهای درست از 

شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چیست، پاسخ های قابل تأملی داده اند.
به طور مثال رامش 28 ساله می گوید:
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»خیلی از اخباری که می شنوم و قبول می کنم اخباری هستند که افرادی که قبول دارم را 
می بینم که آن خبر را می دهند و تأیید می کنند. آن افراد یا خود شاهد آن ماجراها بوده اند یا از 

منابع موثقی شنیده اند.«
شهناز 28 ساله درباره اخباری که شبکه های سیاسی درباره پایگاه های مقاومت بسیج اعالم 

می کنند  می گوید:
»نمی توانم حرف هایشان را باور کنم. مثاًل درباره بسیج این همه بد می گویند، اما من این 
همه فامیل  و آشنایانمان بسیج می روند، چرا هیچ کدام از بدیش نمی گویند و من چیزی از 
بدیش ندیده ام؟ تازه برایشان خوب بوده و تجربه های خوبی پیدا کرده اند. پس معلوم است 
این ها دروغ می گویند. من بعضی وقت ها چیزهایی را که می شنوم بعدش می ترسم و با خودم 
می گویم یعنی در ایران این کارها انجام می شود؟ اما بعدش با خودم می گویم اگر راست بود 
باید این خبرها را در شهر خودمان هم می دیدیم. باالخره من باید یکی از این مسائل را دیده یا 

شنیده باشم. پس نیست و دروغ است.«
امین 28 ساله نیز می گوید:

»وقتی شبکه های ماهواره ای می گویند که مردم جمع شده اند و فالن کارها را کرده اند ما 
می دانیم که این رفتارها با واقعیت های جامعه ایران نمی خورد. چون مردم و فرهنگ ایران را 

می شناسیم و می دانیم که آن کارها با واقعیت فرهنگ و مردم ایران منطبق نیست.«
ماهواره ای  از شبکه های  که  را  اخباری  مطالعه  مورد  افراد  انجام شده  مطالعه  اساس  بر 

می شنوند با منابع زیر می سنجند و در صورت تأیید آن را می پذیرند:
1. دوستان و آشنایان مورد اعتماد 

2. تجربه های شخصی 
3. رسانه های داخلی 

یکی از سؤاالت مهمی که در این مطالعه از افراد مورد مطالعه پرسیده شده است، درباره 
اهداف شبکه ها و برنامه های سیاسی است . مخاطبان مورد مطالعه درباره اهداف برنامه های 

سیاسی این شبکه ها نظرات تقریباً یکسانی دارند، که در ادامه تعدادی از آنها ذکر می شود:
امید 21 ساله می گوید:

» با این که گاهی این شبکه ها حرف دل ما را می زنند، اما من این را می دانم که هدف آنها 
جوسازی در ایران و برگشت ایران به قبل از انقالب است. در کل به  دنبال این هستند که 

جمهوری اسالمی را تغییر دهند.«
علی 27 ساله نیز می گوید:
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»در بحث هسته ای مردم را از جنگ می ترسانند. نمی گویند که منافع امریکا در این است 
که شما انرژی هسته ای نداشته باشید. اصاًل در این باره صحبت نمی کنند که چرا باید امریکا به 

ایران حمله کند.«
پدرام 21 ساله نیز می گوید: 

»هرکس دنبال اهداف خودش است. آنها دنبال این هستند که مردم را بدبین کنند به دولت. 
همان طور که هیچ دولتی همه اش خوبی نیست، هیچ دولتی هم همه اش بدی نیست. و آنها فقط 

بدی ها و مشکالت را می گویند.«.
عطیه 19 ساله نیز می گوید:

»بیشتر دنبال جدا کردن مردم از ایران و مهاجرت مردم به امریکا و دیگر کشورها هستند. 
دنبال دلسوزی برای مردم ایران نیستند. اگر دلسوز بودند خودشان کاری برای مردم می کردند. 

فقط دنبال تحریک مردم ایران هستند برای خراب کردن چهره ایران در اذهان مردم.«
امین 25 ساله نیز معتقد است:

»این شبکه ها دنبال یک نوع ابتذال خبری هم هستند. مبالغه  کردن در اخبار یکی از دالیل 
ابتذال خبری است . مثاًل یک تجمع 100 نفری را ده هزار نفری می گویند. آنها که دلشان برای 
ما نمی سوزد. آنها دنبال استفاده ابزاری هستند تا هم برنامه هایشان پر شود و هم کار سیاسی شان 

را بکنند. شگرد آنها دادن یک خبر درست در بین چندین خبر دروغ است.«
لیال 27 ساله می گوید:

»یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان این شبکه ها این است که به موقعیت قبلی خود در 
ایران قبل از انقالب برگردند.«

اگر بخواهیم به اختصار نظرات افراد مورد مطالعه را درباره اهداف و قصد و نیت شبکه های 
سیاسی بیان کنیم می توان این نظرات را به شرح زیر دسته بندی کرد:  

1. منافع فردی )مالی و سیاسی( 
 2. منافع امریکا و کسانی که از این شبکه ها حمایت می کنند 

 3. برگشت به موقعیت های قبلی که در ایران داشتند 
 4. تغییر فرهنگ دینی مردم و ترویج فرهنگ غربی 

 5. به وجود آوردن آشوب و هرج و مرج 
 6. به وجود آوردن تفرقه بین مردم 
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 7. بدبین کردن مردم نسبت به مسئوالن 
 8. برگشت ایران به وضعیت قبل از انقالب 

 9. ناامید کردن مردم نسبت به رشد و ارتقای کشور
افراد مورد مصاحبه را بر اساس دیدگاهی که نسبت به فرهنگ و هویت دست اندرکاران این 

شبکه ها داشتند می توان در چند گروه دسته بندی کرد: 
 1. افرادی که دست اندرکاران این شبکه ها را صاحب فرهنگ و هویت ایرانی نمی دانند و 

معتقدند آنها کاماًل با یک ایرانی متفاوت هستند. 
)هیبریدی(  پیوندی  با هویت های  افرادی  را  این شبکه ها  افرادی که دست اندرکاران   .2 

می دانند و معتقدند که عناصر فرهنگ ایرانی را می توان در بین رفتار آنها مشاهده کرد.
افراد مورد مطالعه به تناسب این دیدگاه ها گاهی اذعان دارند که نمی توانند ارتباط خوبی با 

بعضی از برنامه ها و شبکه ها برقرار کنند.
به  طور مثال لیال 27 ساله می گوید:

» ما ایراني هستیم . فرهنگ خاص ایراني داریم. زني براي ما زیباست که در عین این که در 
حال سادگي و پوشیدگي باشد، شیک نیز باشد. اما زناني که در این کلیپ ها نشان داده مي شوند 
هیچ سنخیتي با زن ایراني ندارند. به  طور مثال در خانه ما نمي توانیم خیلي از این کلیپ ها را 
پخش کنیم، چون احساس عدم امنیت مي کنیم؛ احساس پرده دري. من احساس مي کنم ایراني 

باید ایراني باشد.«
شادی 19 ساله نیز می گوید: 

» من حتی حاضر نیستم روسری خودم را دربیاورم چه برسد به این که در این مجالس 
شرکت کنم. اعتقاداتم و فرهنگم اجازه نمی دهند که این کار را انجام دهم. محال می دانم که 
مثل آنها باشم. من از فضای شادی که آن جا دارد خوشم می آید. البته آن حرکات را دوست 
دارم انجام دهم ولی در مجالس زنانه. البته هیچ عنصر موسیقی ایرانی نمی شود در بعضی از این 
کلیپ ها پیدا کرد، همه اش تقلید است . از خواننده گرفته تا رقاص. من رقص ایرانی را خیلی 

بیشتر از رقص های غربی دوست دارم.«
علی 21 ساله نیز می گوید:

»بیان آنها با این که فارسی است اما مانند ما حرف نمی زنند. گاهی لوس و بی مزه هستند و 
گاهی خیلی بی حیا می شوند. همه این ها نشان دهنده این است که نمی توانند با ما ارتباط خوبی 

برقرار کنند.«
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حسین 25 ساله نیز می گوید:
» شاید من از کلیپ های موسیقی آن خوشم بیاید یا این که از رقص زنان و برهنه بودن آنان 
لذت ببرم، اما این برای من همیشگی نیست . وقتی فکر می کنم که با چه هدفی این زنان را 
برهنه در این کلیپ ها نمایش می دهند دوست ندارم نگاه کنم و احساس گناه می کنم.  من حاضر 
نیستم یک نفر از خانواده ام این چنین لباس بپوشد. اما به  هر حال گاهی دوست دارم نگاه کنم. 

ولی بعد از نگاه کردن همیشه پشیمان می شوم.«
با توجه به مصاحبه های انجام شده می توان دالیل مخاطبان مورد مطالعه را در این که گاهی 
نمی توانند ارتباط خوبی با برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برقرار کنند، در موارد 

زیر خالصه کرد:
1. نوع بیان

 2. عریان نمایی زنان 
 3. رقص ها و موسیقی های ناهماهنگ با هویت و فرهنگ ایرانی 

 4. ذهنیت غیرواقعی نسبت به ایران 
 5. پایگاه اقتصادی و اجتماعی دست اندرکاران 

 6. نگرش منفی نسبت به امریکا به  عنوان کشور میزبان 
با توجه به مصاحبه های انجام شده احتمال می رود که یکی از عوامل مهم که باعث می شود 
مخاطبان نتوانند با این شبکه ها ارتباط خوبی برقرار کنند »هویت« است. مخاطبانی که در این 
دسته می گنجند انتظار دارند فردی که مانند آنها فارسی صحبت می کند و خود را ایرانی می داند ، 
شبیه به او و دیگر ایرانی هایی باشد که او می شناسد و با آنها در ارتباط است ، اما به دالیل 

مختلف آنها این افراد را این گونه نمی یابند.
آنها  می شود.  افراد  این  با  ارتباط  باعث عدم  انتظار  این  نشدن  اجابت  موارد  بعضی  در 
نمی توانند خود را مشابه با افراد نشان داده شده در این شبکه ها بدانند و به  همین دلیل احساس 
جدایی با آنها می کنند. گاهی از حرکات ، رفتارها، نوع بیان ، آوازها و رقص ها، خوششان نمی آید 

و از دیدن آنها حتی گاهی آزار می بینند.
نکته ای که در این جا می توان به آن اشاره کرد این است که بعضی از افراد مورد مطالعه ای 
که این نظر را دارند ، مانند حسین 25 ساله ، سمیه 27 ساله و مهدی 29 ساله اذعان دارند که اگر 
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همین رفتارها را در شبکه های خارجی ببینند احساس بدی پیدا نمی کنند . آنها متفاوت بودن 
فرهنگ رسانه را می پذیرند و بر این اساس رفتارهای متفاوت با فرهنگ و هویت ایرانی را از 
جانب افراد غیرایرانی می پذیرند. به  همین دلیل خیلی از همین افراد که به موسیقی عالقه دارند 
ترجیح می دهند که نیاز خود را برای گوش دادن به موسیقی توسط شبکه های خارجی زبان 

برطرف کنند.
این نکته جای تأمل دارد که افراد مورد مطالعه بعضی از رفتارهای مغایر با فرهنگ ایرانی 
را در شبکه های خارجی زبان بهتر می توانند تحمل کنند تا شبکه های فارسی زبانی که از خارج 
مرزها پخش و ضبط می شود و از طرفی شبکه های فارسی زبانی را که افراد تولیدکننده آن ساکن 
خارج از کشور هستند و صاحب هویت های پیوندی هستند بیشتر از شبکه های ماهواره ای مانند 
ایران موزیک که موسیقی های آن از داخل ایران ضبط می شود می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

جمع بندی
به دلیل رویکرد کیفی و تحلیل گفتمان در این مطالعه، نقش عواملی مانند سن، جنسیت و 
تحصیالت به  طور مجزا در نحوه دریافت مشخص نیست. در این مطالعه تنها عوامل گرایشی و 
نگرشی که سازنده هویت فردی و اجتماعی یک فرد است به عنوان تعیین کننده نحوه دریافت 

در نظر گرفته شده است. این موضوع از مصاحبه های انجام شده قابل استنتاج است.
به  دلیل این که همه موارد مورد مطالعه دارای عالیق ملی و دینی بودند، و همچنین دارای 
منابع هویت ساز مشترکی بودند، می توان گفت در افرادی که این عالیق از شدت کمتر یا 

بیشتری برخوردار بود نوع دریافت هم تحت تأثیر آن متفاوت بوده است.
با توجه به مصاحبه های انجام شده می توان استدالل کرد در بعضی از افراد مورد مطالعه، 
نحوه دریافت تفاوت زیادی با نحوه استفاده دارد. به  طور مثال افرادی که اعتقادات مذهبی 
بیشتری دارند، ضمن این که گاهی در استفاده خود تجدیدنظر می کنند اما با این حال در هنگام 
استفاده با این که لذات بصری و شنوایی می برند، نحوه دریافتشان تا اندازه ای متفاوت با استفاده 
آنهاست. به این معنا که ضمن استفاده ای که می کنند اما تولیدکنندگان و دیگر دست اندرکاران 
این برنامه ها را افرادی فاقد هویت ایرانی می دانند و همچنین رفتارهای آنها را متعارض با 
رفتارهای یک فرد ایرانی و مسلمان تلقی می کنند. به  نوعی می توان گفت که نحوه دریافت آنها 

تابعی از عقالنیت است و نحوه استفاده آنها تابعی از احساس لذت می باشد. 
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فارسی زبان  مخاطبان شبکه های  هال  استوارت  رمزگشایی  و  رمزگذاری  مدل  اساس  بر 
ماهواره ای مورد مطالعه در سه جایگاه دریافت قرار می گیرند . این سه جایگاه عبارت است از 
»جایگاه متعارض« ، »جایگاه توافقی« و »جایگاه قرائت مسلط« . هر کدام از این سه جایگاه در 
موقعیت و شرایط خاصی توسط مخاطب به  وجود می آید و به این معنا نیست که عده ای از 

مخاطبان در جایگاه متعارض هستند و عده دیگر در جایگاه توافقی و مسلط . 
افراد مورد مطالعه با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار گرفته اند  نسبت به برنامه های 
سیاسی یا تفریحی شبکه های ماهواره ای در فرایند رمزگشایی، جایگاه متعارض را اتخاذ می کنند. 
به این معنی که نسبت به اهداف برنامه و تولیدکنندگان آن و همچنین محتوای ارائه شده در آن 

دریافتی متضاد دارند. 
البته همان طور که گفته شد این جایگاه متعارض تنها در برابر بعضی از برنامه هایی از 
شبکه های فارسی زبان ماهواره ای قرار می گیرد که افراد احساس می کنند با هویت آنان سازگار 
نیست . این در حالی است که این نوع برنامه ها اگر از شبکه های وابسته به زبان و فرهنگ 
دیگری پخش شود در بین مخاطبان مورد مطالعه  چنین واکنشی وجود ندارد و دلیل این واکنش 
توسط افراد مورد مطالعه نپذیرفتن رفتارهایی غیرایرانی است که توسط یک ایرانی انجام شود. 
در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود قرائت متعارض افراد از این شبکه ها استفاده می کنند 
باید گفت که افراد مورد مطالعه در جایگاه توافقی قرار دارند. یعنی در حالی که نسبت به کلیت 
شبکه ها و دست اندرکاران آنها و گاهی نسبت به برنامه خاصی در موضع متعارض هستند، اما 

برای برطرف کردن نیاز از این شبکه ها استفاده می کنند. 
گاهی افراد مورد مطالعه در استفاده از برنامه هایی مانند برنامه های پزشکی، روانشناسی و 
بعضی از موسیقی ها و آهنگ هایی که آنها را منطبق با فرهنگ و هویت خود می دانند در جایگاه 
متعارض یا توافقی قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر آنها هنگام دیدن این برنامه ها اصاًل به این 
فکر نمی کنند که اهداف این برنامه چیست و یا چه ایدئولوژی در پس این برنامه ها نهفته است، 

و تنها برای رفع نیازهای خود از آنها استفاده می کنند.
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Abstract
This study seeks to answer to this fundamental question which how young 
audiences of specific Persian language satellite channels are engaged in reading 
the communicative messages from such channels and what kind of messages 
of such channels’ reading they do? To answer this question, the study uses Stuart 
Hall’s perception analysis approach and encoding-decoding model. This 
approach relies on the principle that based on their social and cultural contexts, 
the audiences when are faced with the mass media messages, actively perceive 
and read media texts. According to this view media texts have the polysemic 
capability and based on their cognitive, social, and identical contexts, individuals 
perceive specific meaning from these texts. The study uses discourse analysis 
method and in-depth interview technique, and it shows at the end which cultural 
and identical circumstance of studied audiences is sorely effective in the way of 
acceptance and receive of messages. 

With regard to the particular circumstances of satellite TV in Iran and also the 
hybrid culture and identity of Iranian immigrants who are mostly producers of 
Persian language satellite channel programs, the results are containing particular 
theoretical implications.
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